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In een laaiende Alverberg begonnen België en
Griekenland enthousiast en met de nodige overtuiging
aan hun eerste WK-kwalificatiewedstrĳd. Jef Lettens
zette meteen de toon met een autoritaire save en
enkele minuten later opende debutant Yannick
Glorieux op strafworp de score. Op aangeven van
Vancosen (4) scoorde hĳ ook de 2-0 , daarna werd het
een erg evenwichtige eerste helft. Via 4-4 na 10
minuten en 6-6 na een kwartier, liepen de Grieken
onder impuls van een erg efficiënte Tziras (10) twee
goals uit. Danesi en Kötters maakten opnieuw gelĳk,
maar in verdediging lieten de Belgen enkele steken
vallen. Gevolg: 12-14 halfweg.
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De Red Wolves zĳn met 1 op 4
aan hun WK-kwalificatiecampagne
begonnen. Een teleurstelling?
Misschien wel, want zowel tegen
de Grieken en zeker tegen de
Kosovaren zat er meer in.
Nochtans maakte bondscoach
Yérime Sylla een positieve
balans op van deze eerste ronde.
‘Ik heb goede dingen gezien,
maar er zĳn uiteraard ook nog
veel werkpunten. Met deze groep
kunnen we alleszins verder
bouwen aan ons project.’

In de tweede helft liepen de Grieken meteen 12 -5 uit,
waarna het tempo werd opgevoerd en de Belgen aan
een doldwaas kwartier begonnen. Glorieux (7) neemt
vĳf goals voor zĳn rekening en brengt de Belgen
zowaar op voorsprong: 20-18. Diezelfde Glorieux krĳgt
dan een tĳdstraf. De Red Wolves worden geteisterd
door concentratieverlies en twee minuten later kĳken
ze tegen een achterstand aan. De Beule (5) en Kötters
(4) jagen hun team opnieuw aan en wanneer een
enthousiast publiek achter de thuisploeg gaat staan
wordt het zowaar 20-18. De Grieken maken van
enkele Belgische tĳdstraffen evenwel handig gebruik
om opnieuw 22-25 uit te lopen, maar wanneer ze op
hun beurt twee tĳdstraffen incasseren zorgt Cadel (4)
op minder dan 3 minuten van het einde voor de
aansluiting 26-27. De ervaren Grieken geven hun
voorsprong echter niet meer uit handen en winnen
uiteindelĳk van een enthousiast België, dat getoond
heeft dat de mix van ervaren en jonge spelers een
project met toekomst is.
INZET EN AMBITIE
‘Het verschil zit wellicht in de voorbereiding,’ aldus
bondscoach Yérime Sylla. ‘De Grieken waren al ruim
twee weken samen. Wĳ slechts drie dagen voor deze
wedstrĳd. Kĳk, mentaal waren we alleszins bĳ de les.
We hebben telkens een achterstand weggewerkt, in de
tweede helft liepen we zelfs uit. Maar dan moet je ook
de volle zestig minuten geconcentreerd blĳven, en dat

is ons in het laatste kwart niet gelukt. Daarvan hebben de Grieken gebruik
gemaakt om opnieuw een kloof te slaan. Jammer, maar toch heb ik een team
met veel kwaliteit gezien. Een ploeg die ambitieus en hongerig is…’
Yérime Sylla bevestigt dat hĳ aangenaam verrast was van de groep in die korte
aanloop naar de eerste kwalificatiewedstrĳd. ‘De jongens van destĳds zĳn
mannen geworden,’ weet de bondscoach. ‘Ze hebben, net als ik, de voorbĳe
jaren veel ervaring opgedaan. De groep van toen is samen opgegroeid en
aangevuld met jonge talenten. Wat ik op training zag heeft mĳ aangenaam
verrast. Spelkwaliteit, fysieke paraatheid, inzet, … ik had dat eerlĳk gezegd niet
verwacht. Uiteraard is er nog werk, dat is tegen de Grieken wel duidelĳk
geworden. Maar de basis is stevig. Ik merk dat er verder is gewerkt aan het
project dat ik destĳds heb opgestart. Arnaud Calbry heeft de ploeg alleszins veel
bĳgebracht, dat wil ik wel even onderlĳnen.’
Met vertrouwen naar Kosovo
De ontgoocheling van de Red Wolves na de 27-29 nederlaag maakte al gauw
plaats voor een gezonde ambitie en een pak vertrouwen. En dat was in niet
geringe mate te danken aan de erg positieve evaluatie van bondscoach Yérime
Sylla.
‘Samen met de technische staf hebben we de wedstrĳd herbekeken en
geanalyseerd,’ aldus de Fransman. ‘Het gevoel blĳft hetzelfde als
woensdagavond: we hadden die wedstrĳd kunnen winnen. In heb tegen de
Grieken veel positieve dingen gezien waarop we kunnen verder bouwen. We
hebben die dingen aangepakt op training. Vraag is nu of de spelers die dingen
ook hebben opgepikt, en dat zullen we zondag zien. De opdracht in Kosovo is
nu simpel: punten pakken. We gaan naar Kosovo om te winnen. Na hetgeen ik
woensdag tegen de Grieken heb gezien ben ik ervan overtuigd dat zulks kàn.
Trouwens, we zitten in een poule waarin iedereen van iedereen kan winnen…’
In Pristina bleken de omstandigheden niet erg voordelig voor onze landgenoten.
Om te beginnen moesten ze het zonder doelman Jef Lettens stellen. ‘Dat is het
gevolg van een overeenkomst tussen voormalig bondscoach Arnaud Calbry en
Fenix Toulouse, de club van Jef Lettens. Die moest woensdag aan de bak in een
bekerwedstrĳd,’ verduidelĳkte ploegmanager Marc Dongleur. Zonder onze
topkeeper dus, maar ook zonder dat enthousiaste publiek van in de Alverberg.
Want de sfeer op de tribunes in Pristina was allesbehalve enthousiasmerend:
noch voor de eigen Kosovaren en zeker niet voor de bezoekers.
Gemiste kans
Al gauw bleek dat de Red Wolves zeker niet moesten onderdoen voor Kosovo.
Vancosen (4) en Danesi (4) zetten hun team meteen op de rails (0-2) en het hele
eerste kwart bleven de Belgen leiden, ondanks een resem missers. Als gevolg
van te weinig agressiviteit in de dekking, en in aanval ongeduld en gebrek aan
efficiëntie, maakten de Kosovaren eerst gelĳk en namen ze daarna vlot
voorsprong (10-8). De lokale T1 Bujar Qerimi -jawel, vader van …- gaf zĳn

defensie een duidelĳke opdracht mee waardoor de Belgische aanval ruim 10
minuten monddood bleef. En ondanks goed weerwerk van het duo De BeuleVancosen keken de Red Wolves halfweg nog steeds tegen een 14-12
achterstand aan.
België nam een schitterende doorstart. Dankzĳ Colman (6) en De Beule (3) werd
het 14-15, waarna David Denert met een knieblessure naar de kant moest.
Danesi (4) en Braun (2) hielden de hoop op een Belgische zege overeind tot
18-19 na driekwart wedstrĳd. Toen greep de Kosovaarse bondscoach Bujar
Qerimi andermaal in en kwam de thuisploeg weer nipt voor. Joris Gillé (3)
ontpopte zich nog als een onverwachte joker en zuiver op karakter werkten de
Belgen een dreigende nederlaag weg. Bĳ 28-28 kregen ze nog een tĳdstraf, in
aanval maakten ze dan een overbodige cirkelfout, maar de ultieme vrĳworp van
de thuisploeg ging ver over. De Red Devils veroverden hun eerste punt, maar in
de kleedkamer overheerste ontgoocheling…
Yérime Sylla: optimisme
Onze bondstrainer kon de puntendeling tegen Kosovo nochtans erg makkelĳk
relativeren. ‘De context van deze tweede wedstrĳd was echt niet voordelig voor
ons. Belangrĳke spelers afwezig, geen steun van ons publiek en enkele fouten
op cruciale momenten. Toch blĳf ik optimist. Deze groep heeft potentieel.
Ondanks de minimale voorbereiding hebben we iets neergezet. Het is een
gezonde basis waarop ik met genoegen verder wil werken. Want er zit nog veel
progressie in. Zaak is nu van elkaar geregeld terug te zien en de gekende
werkpunten te remediëren.’
Een trainerswissel enkele weken voor een belangrĳke internationale campagne
is uiteraard geen cadeau. Toch blĳkt nu dat die wissel goed werd verteerd en de
terugkeer van Yérime Sylla zelfs voor een boost zorgde.
‘Absoluut, die trainerswissel heeft op geen enkele manier een rol gespeeld in de
voorbereiding,’ bevestigt T2 Kevin Jacobs. ‘De spelers hebben Yérime Sylla met
open armen onthaald, het was als het ware een thuiskomst voor hem. Ook ik
werd meteen aanvaard. Wat toch niet zo evident is, als je weet dat ik nog met of
tegen vele jongens heb gespeeld. Maar er is van bĳ de eerste training hard
gewerkt, met veel inzet en overtuiging. Iedereen was zich bewust van de korte,
ongewone voorbereidingsperiode en iedereen wilde zich maximaal inzetten. Ook
de bondstrainer wilde zich bewĳzen. Yérime heeft nooit onder stoelen of banken
gestoken dat de nationale ploeg hem na aan het hart ligt, dat hĳ graag met deze
groep werkt. Dat hĳ mĳ heeft gevraagd als T2 beschouw ik als een bĳzondere
eer, een erkenning dat ik goed bezig ben…’
T2 Kevin Jacobs: geslaagde mix
Assistent-bondstrainer Kevin Jacobs benadrukt nogmaals de positieve balans na
zowel Griekenland als Kosovo.
‘Op de eerste plaats hebben wĳ jonge talenten aan het werk gezien. Jonge
talenten die zich gemanifesteerd hebben en zeker heel wat potentieel in zich

hebben. Jongens ook die hun kans hebben gegrepen en hun talent bevestigd hebben. Glorieux, Kötters, Gillé, Braun, Cadel,
… hebben zich getoond aan het grote publiek. En zĳ werden gesteund door een aantal ervaren anciens, zoals De Beule,
Vancosen, Danesi, Ooms, Colman en Bolaers, die als het ware een nieuwe rol kregen. Zĳ moesten het team dràgen, de
nodige ervaring aanreiken, de jeugd zelfvertrouwen schenken. Wat ook zĳ met glans gedaan hebben. Natùùrlĳk werden er
fouten gemaakt, natùùrlĳk hebben wĳ werkpunten genoteerd, natùùrlĳk had er méér ingezeten… Daarom willen we in januari
béter doen, als we écht onze sterkste ploeg kunnen opstellen. Nu hebben we gerespecteerd wat de vorige technische staf

met enkele spelers had afgesproken. Jongens die om een of
andere reden vrĳ kregen, of niet beschikbaar waren. Jammer,
maar het zĳ zo. ’
Kevin Jacobs geeft toe dat de ontgoocheling na het gelĳkspel
in Kosovo groot was.
‘Voor de meeste jongens was het
inderdaad balen. We waren dicht
bĳ een overwinning, dat klopt. Maar
anderzĳds was het gelĳkspel
misschien wel juist als je de
globale wedstrĳd bekĳkt. Ach ja, 1
op 4, maar toch blĳven we positief.
Het kan in januari alleen maar
beter worden.’
Tot slot gaf Kevin Jacobs nog mee
dat het een aangenaam weerzien
was met de Kosovaarse
bondscoach Bujar Qerimi. ‘We
hebben nog lang nagekaart over
de wedstrĳd,’ besluit onze T2, ‘ook
voor Bujar was die inbreng van
jonge talenten een succes. Hĳ
heeft immers nog met vele van hen
gewerkt in de nationale
jeugdselecties. Dat gaf deze
wedstrĳd wel een extra dimensie…’
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